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  אחראי תחבורה ציבורית 75/17 מס'  חיצוני מכרז 
  
  

  תואר המשרה: אחראי תחבורה ציבורית ברשות המקומית
  ש"ש 42.5משרה,  100%היקף משרה: 

  
  כפיפות: מהנדס העיר

  בדירוג מנהלי 8-+10, בדירוג המח"ר 38-40מתח דרגות: 
  
  

  תיאור התפקיד: 
  

 תחבורתיים ברחבי העיר בדגש על תחבורה ציבורית. פרויקטיםקידום  -
 תלמידים). קוויבחינה וטיפול בקווי תח"צ ובתחנות התח"צ הקיימות והמלצות לשיפור וייעול מערכת התח"צ. (+ -
 קיום קשר עם משרד התחבורה, מפעילי תח"צ ורשויות לקידום נושא התח"צ. -
 והעירייה. הועדהמתן מידע ומענה לפניות הציבור / פנים עירוניות בתיאום עם גורמי  -
תנועה לועוד בכל הקשור משרדי ממשלה משטרת ישראל ייצוג המחלקה בישיבות, ועדות, התייעצויות, בתי משפט  -

 ./מדור רלוונטייםבהתאם להוראת מנהל המחלקהוותחבורה 
 ם לפי חתכים שיקבעו ודיווחים רבעוניים / חצי שנתיים.הכנת מצגות ותוכניות העבודה, נתוני -
 ורים ומפגשים עם ועדי שכונות ותושבים.רקיום קשר, בי -
 .GISואחזקת מידע עדכני במאגר ממוחשב ובמערכת טיפול עדכון ריכוז  -
 כל משימה אחרת / נוספת קבועה או זמנית לפי הוראות מנהלת המחלקה.סיורים בשטח ו -
-  

  דגשים נוספים:
 

, קיום מפגשי הסברה, ליווי ביצוע בתהליכי קבלת החלטות הקשורות בתח"צ, חיווי דעה בפורומים טיפול נגישות תח"צ -
ות שהתקבלו ריכוז פנימקצועיים בתחומים הרלוונטיים לתח"צ, פיקוח על הביצוע התקציבי של תשתיות תומכות תח"צ, 

 תחבורה.ה הגשת דו"ח פעולה רבעוני לממונהוהופעלו ע"י אגף תח"צ ו
 היכרות עמוקה עם מערך התחבורה הציבורית הקיים, היכרות עם תכניות פיתוח יישוביות. -
תשתיתיים תומכי תח"צ  פרויקטיםביצוע קומית באשר לתשתיות תומכות תח"צ ופגישות שוטפות עם מהנדס הרשות המ -

 / תנועה.
שילוט בזמן אמת המתנה, סככות בתמרורי דגל, ל שינויים צפויים כתוצאה מעבודות תשתית והסדרי תנועה נדרשים, טיפו -

 (אלקטרוני) בתחנות וכל הקשור.
 תושבים, עבודה חינוכית וקהילתית.תיאום בין גורמים מקצועיים, נבחרי ציבור ו -
 מכרז התח"צ. באופרציה שלטיפול אינטנסיבי  -
  הכנת דוחות ממוחשבים על פעילות תח"צ ברשות.  -

  
  דרישות התפקיד:

  
  השכלה:

כה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הער דמי שנרכש במוסד המוכר ע"יתואר אק -
או  ציבורי. מנהלציבורית או רים, כלכלה, מנהל עסקים, מדיניות בחוץ לארץ בתחומים: הנדסה, גיאוגרפיה, תכנון ע

ה תורנית כמקבילה לתואר לממשרד החינוך כמקבילה לתואר אקדמי לעניין שכר או הכרה בהשכ יתהשכלה אקוויוולנט
 אקדמי.

  יתרון לניסיון של שנה לפחות בתכנון תח"צ/תשתיות/תפעול תחבורה.  -
  יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ, יכולת עבודה בצוות, ייצוגיות ויחסי אנוש טובים. -
  טרנט בדגש על אופיס.שליטה מוחלטת בישומי המחשב והאינ -
  תודעת שירות ברמה גבוהה, יכולת לימוד גבוהה ומהירה. -
  נכונות לעבודה מאומצת בשעות ובזמנים בלתי שגרתיים. -
 יתרון לידיעת אנגלית. -
מתחילת רשות המקומית. לא יאוחר מחצי שנה קורס לאחראי תחבורה ציבורית ב –המנהל/ת יחויב לסיים בהצלחה  -

 התפקיד לאחר שישה חודשים ואילך יתאפשר רק במידה והוסמך במסגרת הכשרה זו.מינוי, המשך מילוי 
  
  
  
  
  
 



  בס"ד

  עיריית בית שמש

 02-9909888פקס.  02-9909807/8בית שמש טל.  5מרכז מסחרי ת.ד. 

 

-  
  
  
  
  
  

  :מקצועי ניסיון
  

 סיון של שנה לפחות בתכנון תחבורה ציבורית / תשתיות / תפעול חברהייתרון לנ -
-  

  דרישות מיוחדות:
  

. כגון: אתר משרד אינטרנטייםוהתמצאות בממשקי תחבורה ציבורית   OFFICE -היכרות עם תוכנות ה –יישומי מחשב  -
 ועוד. gov.mapהתחבורה לתחבורה ציבורית, אתר המפות הארצי 

 היכרות עם תכניות פיתוח יישוביות.עם מערך התחבורה הציבורית הקיים,  הכרות עמוקה -
  
  

  כישורים אישיים:
  

ניהול צוות עובדים, אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, כושר למידה, הבנה ותפיסה, יכולת קבלת החלטות ו
נשיאה באחריות, כושר טיפול במספר נושאים במקביל, כושר שכנוע, התבטאות בכתב ובע"פ, כושר ניהול מו"מ ויכולת ייצוג בפני 

  גורמים חיצוניים, יכולת עבודה תחת לחץ, נכונות לעבודה מאומצת בשעות נוספות ובלתי שגרתיות. יחסי אנוש טובים.
  

    הגשת מועמדות: 
  

במזכירות העירייה או באתר האינטרנט של בקשה למשרה פנויה שניתן לקבל הגיש מועמדות על גבי טפסי שאלון אישי/יש ל
הגשת מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה למזכירות צרף קורות חיים ותעודות מתאימות. מועד אחרון להגשה: העירייה יש ל

  . 7.1.17לא יאוחר מיום  02-9909807העירייה. לגב' רחל איטח טל: 
  

  משה אבוטבול
  ראש העיר

    
________________ 


